
 

الجــمهوريــة الجزائريـــة الديــمقراطية 

 الشعبيـــــة
 وزارة التعليـــم العــالي والبحـــث العـــلمي

 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبندير
 

 

 

 

 

  خمرب:ينظم 

 اهلندسة املعمارية، املدينة، املهن والتكوين

 

 امللتقى الدويل األول حول:

واحمليط االقتصادي واالجتماعي:  التكوين اجلامعي
 فاقآحتدايت و 

 

 

2018نوفمبر  12و 11 :يومي  

 

 



 ديباجة الملتقى

أكثر من أي وقت سبق يف تقدم األمم، فلم يعد التكوين اجلامعي قضية  امهم ادور تلعب اجلامعة اليوم    
لتطوير منظومتها اجلامعية وإعادة اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية غاية يف األمهية. لذلك سعت العديد من الدول 

النظر يف أهدافها مبا يتماشى وخمتلف املستجدات العاملية، كالعوملة وافرازاهتا، واالنفجار املعريف واملعلومايت، وتزايد 
أن تعيد النظر يف برامج التكوين  األمر الذي حيتم على اجلامعات الراغبة يف التطوير والتجديد االهتمام ابجلودة.

 معي هبا.     اجلا

 .واجلزائر كغريها من البلدان الساعية للتطور سارعت إىل تبين جمموعة من اإلصالحات وأمهها نظام " ل.م.د"
والطريق ملواكبة التطورات  ،بوابة لالنفتاح على العامل اخلارجي ،الذي أعتربه العديد من الباحثني واملهتمني هبذا اجملال

العديد من اإلصالحات األخرى املكملة جملهودات وزارة التعليم العايل  رافقهاإلصالح يف ميدان التعليم العايل. هذا 
لتخصصات استجابة يف ترقية هذا القطاع ولعل من أهم التوجهات اليت أفرزها نظام " ل.م.د" فتح العديد من ا

تاح الرئيس لضمان تكوين ذو للبلد، واالهتمام بضمان اجلودة يف التكوين ابعتبارها املف اقتصاديةللحاجات السوسيو 
نوعية يتماشى ومتطلبات االقتصاد واجملتمع. ابإلضافة إىل ذلك وتكملة ملسرية التطوير جاء مشروع املؤسسة اجلامعية 
ليعطي دفق جديد ملساعي اإلصالح يف اجلامعة اجلزائرية، والذي من شأنه أن يعزز الدور االقتصادي للجامعة على 

 ألساسي للمعرفة. أساس اهنا هي املنتج ا

 نتيجة للظروف السابقة، حياول هذا امللتقى اإلجابة على التساؤالت التالية:

 الدور اجلديد للجامعة اجتاه احمليط االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائر؟ وكيف ميكن تفعيل هذا  وما ه
 الدور؟

  اجلودة؟اجلامعة اجلزائرية أهدافها من تبنيها لفلسفة ضمان اىل أي مدى حققت 
  وتقييم الطالب؟ كوينوفرق البحث يف عملية ت املخابرما هو دور وموقع 

 

 

 



 أهداف امللتقى

 هندف من خالل هذا امللتقى إىل:

 عرفها التكوين اجلامعي يف اجلزائر؛ تقييم خمتلف اإلصالحات اليت -

 التعرف على خمتلف التحدايت اليت يواجهها التكوين اجلامعي يف اجلزائر؛ -

 الدور االقتصادي واالجتماعي للتكوين اجلامعي يف اجلزائر؛إبراز  -

 عرض خمتلف التجارب الدولية الرامية لتطوير التكوين اجلامعي وكيفية االستفادة منها؛ -

 تقدمي رؤية استشرافية للتكوين اجلامعي يف اجلزائر. -

 حماور امللتقى

 

 اجلودة يف التكوين اجلامعي ابجلامعات اجلزائرية؛ احملور األول: -

 احلوكمة ابجلامعات اجلزائرية؛ احملور الثاين: -

 مواءمة خمرجات التكوين اجلامعي مع املتطلبات االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر؛ احملور الثالث: -

 تقييم ملختلف اإلصالحات اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية؛ :الرابعاحملور  -

 ؛واألساليب احلديثة للتكوين اجلامعيالتعليم االلكرتوين  :اخلامسور احمل -

أمهية ادراج مقاييس إدارة املشاريع واالعمال يف خمتلف برامج التكوين اجلامعي، وتعزيز  :السادساحملور  -
 دور اجلامعة يف جمال املقاوالتية؛

بحوث اجلامعية مع حاجيات وال عرض لتجارب دولية انجحة يف جمال تكييف التكوين :بعاحملور السا -
 .اجملتمع

 
 
 
 
 



 الرئيس الشريف للملتقى:
 بوراس أمحد أ.د  (3قسنطينة ) صاحل بوبندير السيد رئيس جامعة

 
 :رائسة امللتقى

 بوفالطةد. حممد سيف الدين                    بوسنة د. حممد رضا
 

 (3بوبندير )قسنطينة  ساسي جامعة صاحلسعاد  أ.د للملتقى:رئيسة اللجنة العلمية 
 

 أعضاء اللجنة العلمية:

 (اجلزائر 3قسنطينة جامعة )بوراس أمحد أ.د 
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )أ.د مغزي فتيحة 
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )د. عراين حورية 
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )أ.د ريبوح بشري 
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )أ.د لعيب بلقاسم 
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )أ.د مفرج مجال 

 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة )أ.د موساوي عبد النور 
 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة )أ.د شرايب عبد العزيز 

 اجلزائر( 3)جامعة قسنطينة  علي ةأ.د قوادري
 (فرنسا) جون شارل أ.د نيكوال االن

 (فرنسا)ميشاليسكو  جورجأ.د 
 (بلجيكا)أ.د برانرند ري 

 (املغرب)ري حممد ا.د العم
 أ.د زراولة حممد الصاحل

 (جامعة كيبك مبونرتايل كندا)أ.د  ليز بيسات 
 (جامعة كيبك مبونرتايل كندا)ا.د دريدي حسني 

 (جامعة كيبك مبونرتايل كندا)أ.د جرياد بواتن 
 اجلزائر( 2أ.د بوعشة مبارك )جامعة قسنطينة 

 العليا للتجارة  كندا(أ.د حفصي الطيب ) املدرسة 

 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي) أ.د إرهاب رابح

 ابلقاهرة(اجلامعة االمريكية )وفا  أ.د دينا
 اجلزائر( 2نعيمة )جامعة قسنطينة  أ.د غالب

 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة )د. بوفالطة حممد سيف الدين 
 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)رضا حممد د. بوسنة 

 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة )د. عزيزي نذير 
 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة )د. زهيوة عبد الكرمي 

 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )داود رانيا و د. ب
 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )د.فرميش مليكة 

 (اجلزائر 3جامعة قسنطينة )د. بلحاج مصطفى سليمان 
 اجلزائر(؛ جامعة ام البواقي)د.عباديل رايض 
 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)د. مسيف خالد 

 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)د. شريوف فضيلة 
 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)جامعة  ءد. مرابطي سنا

 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)اي حممد الشريف و د. بن ز 
 ؛ اجلزائر(جامعة ام البواقي)د.شرقي خليل 

 ؛ اجلزائر(البواقيجامعة ام ) رايض عيشوشد.
 (اجلزائر جامعة جيجل)د. قريشي العيد 
 (اجلزائر 2جامعة قسنطينة ) د. شريف منصف

 د. سليمة طبايبية ) جامعة قاملة اجلزائر(
 

 



 اسيا قادري .التنظيمية: أرئيسة اللجنة 

 أعضاء اللجنة التنظيمية:

                                                                                           ءا. سايغي وفا
 مرياوي أكرمعأ. 
 جنوىعافري لاأ. 

 ةأ. برنو رند
 أ. العلمي عبد هللا
 أ. سوسي رحيل

 أ. ويلي رفيدة
 أ.جنيدي حممد نسيم

 أ. ديب رندة
 أ. زنري أمين

  طاليب احالمأ.                          
 أ. فرحايت قدوة                        
 ابين فرايل أ.                         
 أ. غجايت زكرايء                       

 أ.طناش امينة                        
 أ. بلعوجة مروة                       
 أ. بن بوغرة عفاف                       
 أ. جلودي مروة                       
 أ. بودرسة عبد احملسن                      

 أحد حماور امللتقى وأن تستويف الشروط العلمية املتعارف عليها؛اىل أن تنتمي املداخلة  -

 جملة علمية؛ أن ال يكون قد سبق املشاركة هبا يف أي ملتقى او يوم دراسي أو نشر او قبل للنشر يف -

 كلمة؛  15أن ال يتجاوز عنوان البحث  -

كلمة، و أن ال تقل   250يقدم البحث مع ملخص ابللغة األصلية ولغة مغايرة  حبيث ال يتجاوز  -
 كلمات؛  3الكلمات املفتاحية عن 

يف  12يف املنت و  16حجم  Traditional Arabicالبحوث املقدمة ابللغة العربية تكتب خبط  -
 Times Newاهلامش، أما البحوث املقدمة ابللغتني الفرنسية أو اإلجنليزية فيكون نوع اخلط 

Roman  يف اهلامش؛ 10يف املنت و  12حجم 

ا يف ذلك قائمة املراجع ( صفحة مب15) وال يزيد عن ات،صفح (8) عنالبحث املقدم أن ال يقل  -
 واهلوامش؛

م ملخصه، يف حالة قبوله يرسل البحث كامال، إن كان البحث ال يوافق يبلغ صاحب البحث ابستال -
 .للشروط املذكورة ال يرسل للتقييم العلمي

 تقبل أنواع املداخالت التالية: -

 شروط املشاركة



 أوراق حبثية؛ 
 ملصقات تكون مرفوقة ابلبحث يف شكله الورقي كامال؛ 
  تكون و  ،والصورةيراعى فيها جودة الصوت دقائق  10فيديو جيب أن ال تتجاوز المقاطع

 .مرفوقة ابلبحث يف شكله الورقي كامال

 ؛(ISBN) ب امللتقىتنشر مجيع املداخالت املقبولة يف كتا -

  :الرابط التايلعلى لخصات ترسل كل امل -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDbGsntSTR1pgrr_bwKiXPpad
RJlhm2TkM33P8FBmfyKXZA/viewform 

 

 تواريخ مهمة

 ؛2018اوت  02ارسال امللخصات قبل  -

 ؛2018اوت  16ابالغ املشاركني عن نتائج التقييم األويل  -

 ؛2018 سبتمرب 13ارسال املداخالت كاملة مبا فيها املشاركات مبقاطع فيديو  -

 ؛2018أكتوبر  04ابالغ املشاركني بنتائج التقييم النهائي  -

 .2018نوفمرب  12-11اتريخ انعقاد امللتقى  -

 رسوم املشاركة يف امللتقى

   )العروض العادية )احلضور اىل مكان امللتقى 

  أورو. 100فئة األجانب:  -

 دج. 4000 :فئة األساتذة -

 دج. 2000 طلبة الدكتوراه: -
 املشاركة مبقطع فيديو 

  أورو. 70فئة األجانب:  -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDbGsntSTR1pgrr_bwKiXPpadRJlhm2TkM33P8FBmfyKXZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDbGsntSTR1pgrr_bwKiXPpadRJlhm2TkM33P8FBmfyKXZA/viewform


 دج. 2000 :فئة األساتذة -

 دج. 1000 طلبة الدكتوراه: -
 

تتضمن رسوم امللتقى حقيبة امللتقى، مصاريف النقل داخل والية قسنطينة وتكاليف االطعام طيلة فرتة امللتقى، 
 مع تنظيم خرجة سياحية ملدينة قسنطينة.

 اتصال واستفسار

 

 أي استفسار يرجى االتصال على أحد األرقام التالية:من اجل 

00213555333760                                                  00213775752732 

 او عرب الربيد االلكرتوين التايل:

seminaire2018formation.univ@gmail.com  
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